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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

اإىل جانب ا�شترياد اللحوم املربدة من اإ�شبانيا قريبا 

ال�شروع يف متوين الوليات ال�شمالية بالأغنام والأبقار من اجلنوب 

يف افتتاح اجلل�شات الوطنية القت�شاد املعرفة
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الرئي�ص تبون يدعو اإىل  قطيعة مع الأمناط املا�شية
اأكد رئي�س الجمهورية ال�شيد،عبد المجيد تبون، اأن الدولة عازمة على االنتقال اإلى اقت�شاد المعرفة ب�شكل مدرو�س  وت�شخي�س دقيق للواقع وعلى اأ�شا�س نظرة ا�شت�شرافية وت�شاور وا�شع مع كل 
ال�شركاء، واعتبر اأن االنتقال من اقت�شاد ريعي اإلى اقت�شاد متنوع ومنتج للثروة يتطلب قطيعة مع االأنماط الما�شية بتغيير نموذج التنمية االقت�شادية، م�شددا على اأن  الجزائر تملك من المقومات 

والقدرات ما يمكنها من التموقع في  مجال اقت�شاد المعرفة. 
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انتخابات الفاف

 حديـث عـن ان�شحــاب زط�شــــي
وعنرت يحيى وبهلول مر�شحان خلالفته

اأف�شــت جل�شــة العمل التــي عقدها ظهيــرة اأم�س رئي�ــس الفاف خير 
الديــن زط�شي مــع اأع�شاء المكتــب الفيدرالي اإلى االإعــالن عن قرار 
عــدم تر�شحــه لعهــدة ثانية، وبالتالــي تر�شيــم ان�شحابه مــن رئا�شة 
االإتحاديــة الجزائرية لكــرة القدم تزامنا مع نهايــة العهدة. ويجري 

حديث عن تر�شح الدولي ال�شابق عنتر يحيى لخالفته.

وزير املالية ي�شرح

غلق بع�ص املوانئ اجلافة قرار �شيادي
و�شــف وزيــر المالية، اأيمــن بن عبــد الرحمان، قــرار غلق بع�س 
الموانــئ الجافة، بـــ ”القرار ال�شيــادي”، معتبرا اأن القــرار لي�س له 
تاأثيــر. وقــال اإن الحكومــة وال�شلطــات الماليــة تعمل علــى اإر�شاء 
ا�شتراتيجيــة جديــدة في مجــال الت�شدير من خــالل اإدخال عدد 
من االإجراءات على المنظومة القانونية، خا�شة في �شقها المتعلق 

بحركة ال�شرف من و اإلى الجزائر.

وزير الرتبية يعلن عن ال�شروع يف التح�شري لها

المتحانـــات الر�شميــــة �شتنظـــم يف موعدهـــا املحــــدد
اأكــد وزير التربية الوطنية محمد واجعــوط اأم�س باأن جميع الظروف مهياأة الإجراء  االمتحانات الر�شمية فــي موعدها، وفق الرزنامة المحددة من 

قبل هيئته، قائال اإن لجنة مخت�شة ت�شهر على التح�شير لهذه االمتحانات عبر توفير الو�شائل المادية والب�شرية الإنجاحها.

وزير ال�شحة يك�شف

ا�شتـــالم 920 األــف جرعــة من لقاح 
اأفريــل نهايــة  "�شبوتنيــك" قبل 

ك�شف وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح الم�شت�شفيات، عبد الرحمان 
بن بوزيــد، عن اإبرام عقد مــع رو�شيا للح�شول علــى قرابة مليون 
جرعــة من لقــاح »�شبوتنيــك«، وقال بــاأن الجزائر ت�شتعــد قريبا 
ال�شتقبــال عدة لقاحات اأخرى من بينهــا لقاح »فايزر«، م�شيرا باأن 
التاأخــر الم�شجل في ا�شتــالم اللقاحات مرتبــط باالأزمة العالمية، 

و�شعوبات لدى الدول الموردة للقاحات.

�سليم بوفندا�سة

الّنازلــــة !

التوا�س��ل االجتماع��ّي  حتّول��ت و�سائ��ل 
املمار�س��ة  طري��ق  يف  »م�سكل��ة«  اإىل 
املو�سوف��ة  ال��دّول  يف  الدميقراطّي��ة 
ال��ذي  بالدميقراطّي��ة، ولي���س اجل��دل 
�س��وى  االأمريكّي��ة  الرئا�سي��ات  �ساح��ب 
حلق��ة يف نقا���سٍ طوي��ٍل عرف��ه الغ��رُب 
منذ انفج��ار هذه ال�سب��كات وحتّولها اإىل 
وح�ٍس �سرع يف التهام امليديا الكال�سيكّية 
عل��ى  القائ��م  منطق��ه  اإىل  واإخ�ساعه��ا 
لوغاريتم��ات  وف��ق  الوا�س��ع  التوزي��ع 
ب��ات الّراغب��ون يف االنت�س��ار يتو�ّسل��ون 
مفاتيحه��ا على ح�س��اب امل�سم��ون وعلى 
ح�س��اب القواع��د واالأخالقّيات يف كثرٍي 

من االأحيان. 
وال�ّسا�س��ة  االإعالمّي��ون  ان�س��اق  حي��ث 
الرّيا�س��ي  املنط��ق  اإىل  الق��رار  و�سّن��اع 
اجلديد ال��ذي يوّفر �سهول��ة يف االت�سال 
ويخدم »البارانويا« مبا مينحه من �سعوٍر 

بقدرة التاأثري.
االأمريك��ي  الرئي���س  حرم��ان  كان  واإذا 
ال�ساب��ق من الّن�س��ر ع��ر ح�ساباته، قد 
اأث��ار اجلدل ح��ول حدود احلرّي��ة التي 
ترج��م  فاإّن��ه  الو�سائ��ل،  ه��ذه  متنحه��ا 
خم��اوف دار�س��ن ومفكري��ن م��ن تهدمي 
�سبكات التوا�سل الأ�س���س الدميقراطّية، 
املتطّرف��ة  االأ�س��وات  اأّن  اعتب��ار  عل��ى 
وال�سعبوّية هي التي حتظى باأكر ن�سبة 
متابعة، ف�ساًل عن كونه��ا تن�سف مبادئ 
التمثي��ل وتعيد تعري��ف الدميقراطّية 

نف�سها.
وقد اأعطت اجلائحة ملمحًا عن م�ستقبل 
الدميقراطّي��ة  ولي���س  نف�سه��ا  احلي��اة 
فح�س��ب، حي��ث �سُتلع��ب كّله��ا )احلي��اة( 
على �سا�سة متّكن م��ن الت�سّوق والدرا�سة 
والتطّب��ب، وف��ق تدب��ري ي�سه��ر علي��ه 
يف  يعي�س��ون  ا�سطناع��ي  ذكاء  جن��ود 
اخلف��اء ويتوّجهون نح��و ا�ست��الم  اإدارة 
العامل دون حاجة اإىل دخول انتخابات.

امل�س��وؤوم  اال�ستخ��دام  اأ�سي��ف  م��ا  واإذا 
��دام  ال�سّ يف  اجلدي��دة  للتكنولوجي��ات 
ال��ذي ب��داأ حق��ًا ب��ن الوالي��ات املتحّدة 
وال�س��ن، ف��اإن امللم��ح �سيت�س��ح ب�س��كل 

اأكر.
ال��دول  وب��ن  بينن��ا  الف��رق  يكم��ن  و 
املتقّدم��ة، يف التفكري ال��ذي ُيثار هناك 
ال��ذي �س��وف يخت��زل  ح��ول »التح��ّول« 
كّل اجله��د ال��ذي راكمت��ه االإن�سانّية يف 
»تطبيق��ات«، ب��كل م��ا يعني��ه ذل��ك من 
العي���س  واأمن��اط  االقت�س��اد  يف  تغي��ري 
وحت��ى يف فيزيونومّية االإن�س��ان املدعو 
اإىل حماكاة ج��ّده االأول! ويوؤكد ذلك اأن 
ال��ّذكاء اال�سطناعي مل يقت��ل الفل�سفة 
م��ن ينّب��ه  الع��امل  واأّن هن��اك يف  بع��د، 
اإىل خط��ر تنمي��ط االإن�س��ان و جتري��ده 
م��ن العقل حل�س��اب راأ�سمالي��ة متوّح�سة 

غري اإىل �سوٍق. حّولت كوكبنا ال�سّ
اأ�س��وات  اإىل  رقعتن��ا  يف  نحت��اج  لذل��ك 
عق��ل تق��راأ لنا م��ا يح��دث، لنخ��رج من 
املوؤام��رات،  م��ن  وال�سك��وى  التلميح��ات 
الأّن الّنازل��ة نزلت فع��اًل، وميكن تلّم�س 
اأثاره��ا يف هتاف مواطن��ن بحياة مر�ّسح 
ابن عّم��ه اأو تهليلهم جل��اّلٍد �سابق يقّدم 
لهم كّل م�س��اء روايته للعامل عر مواقع 

التوا�سل!

هل تساهم ورشات القراءة يف خلق مجهور القراء؟
اجلائزة العاملية للرواية العربية
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يف ندوة خالل فعاليات الربيع امل�سرحي الق�سنطيني

دعوة  إلى الجزأرة عند االقتباس وتحذير من السطو بعنوان التناص
اعتبر نقاد و اأ�ساتذة في فن الم�سرح خالل م�ساركتهم �سمن ندوة بعنوان »الن�س و التنا�س في االإخراج الم�سرحي اأن » قيام بع�س الكتاب و المخرجين 
بعملية التنا�س، �سواء من ن�سو�س اأجنبية اأو عربية، دون ذكر الم�سدر، بمثابة اإجرام في حق فن الم�سرح، كما طرحوا االإ�سكاالت التي تكتنف التنا�س 
اأ�سا�سا بالم�سطلحات التي تترجم حرفيا، دون تكييفها مع البيئة االجتماعية، داعين الإن�ساء  م�سطلحات  في االإخراج الم�سرحي الجزائري، و تتعلق 

تتالءم و تقاليدنا و مفهومنا للم�سرح.

رواية »عين حمورابي« للكاتب الجزائري عبد اللطيف ولد عبد اهلل في القائمة القصيرة


